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Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 4 september 2018 
 
Aanwezig: 
P. van Dieperbeek (vz.)                  
J. de Ruijter (secr./penningm.) 
F. van Bergen 
E. Bunk  

S. Scheepers                                 
J. Sleegers 
P. Bok 
M. van Goor                                                             

J. Schut 
J. Slagers 
H. Verkuijlen  
M. van Grinsven 

Wethouder E. Witlox     
G Hagoort   
     

Wethouder M. Roozendaal                   
                                                
   

 
 

  
Afwezig: H. Mulder 
 
01 Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom met een speciaal 
welkomstwoord voor de wethouders Witlox en Roozendaal en G Hagoort, afgevaardigde van de 
Gemeente. 
 
De voorzitter heeft contact gehad met H.Mulder en hij heeft zich tot januari afgemeld voor de 
vergaderingen en begin januari zal de situatie opnieuw bekeken worden. 
  
02. Notulen vergadering 1 augustus 2018 
De tekstuele wijzigingen zijn verwerkt. 
N.a.v. de notulen: 
- geeft J. Schut aan dat er voor de cliënten ondersteuning extra geld beschikbaar is. Dit onderwerp is 
echter niet opgenomen op de actielijst c.q. geagendeerd. Dit zal alsnog gedaan worden. 
- wordt opgemerkt dat bij de regiobijeenkomst op 26 oktober a.s. de armoedeambassadeur is    
  gepland om 13:00 uur. 
- wordt opgemerkt dat de uitnodiging voor 18 september nog niet verzonden is. De uitnodiging volgt 
z.s.m. en J.Sleegers zal hierbij aansluiten 
- punt 7 – onderdeel communicatie aanpassen naar : F. van Bergen ontvangt interessante 
onderwerpen voor de website 
 
De notulen van bovengenoemde vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
03. Overleg met de wethouders 
1. Agendapunten vanuit de ASD: 
a: Reacties op uitgebrachte adviezen: 
Deze week zijn de adviezen ontvangen en doorgestuurd. We hebben er lang op moeten wachten. De 
reacties en het advies zijn opgenomen. Het collegevoorstel zit er echter niet bij. 
 
b. Planning voor vragen advies aan de ASD toevoegen aan bestuurlijke planning. 
De afgelopen periode is er 2 maal advies op korte tijd uitgebracht door de kennisgroepen en ASD. 
Er wordt wederom gevraagd om een kolom toe te voegen bij de bestuurlijke planning m.b.t. de 
adviesaanvragen ASD. 
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Hierop volgt een discussie over de tijdsplanning van adviesaanvragen aan ASD / collegeoverleg / raad 
en B&W. Het toevoegen aan de bestuurlijke planning zal niet lukken. Het streven is om de stukken 4 
weken voordat ze naar het collega gaan aan te leveren bij ASD.  
Tijdens het volgend overleg met de wethouders zal deze planning geëvalueerd worden. 
 
c. status uitgebrachte adviezen door leden van de ASD bij diverse bijeenkomsten; 
Wanneer men van tevoren de kennisgroep informeert of het onderwerp bespreekt geldt dit niet als 
een uitgebracht advies. Een adviesaanvraag moet via de officiële weg ingediend worden bij de ASD, 
de kennisgroep bereidt alleen het advies voor. 
 
d. Inzicht in regionale samenwerkingsverbanden; 
Er is om een overzicht gevraagd welke regionale verbanden er zijn en wat er regionaal besloten 
wordt. Dit om, in zijn algemeenheid, meer inzicht te krijgen. 
De Gemeente zal een overzicht maken en de aard van de samenwerking zal ook aangegeven worden. 
Dit overzicht zal tijdens het volgend overleg met de wethouders (op 21 november) overhandigd 
worden.  
 
e. Regionale aanbestedingen. Zoals regiotaxi, trapliften etc. (met name tijdstip waarop de ASD erbij 
wordt betrokken, zodat men nog wezenlijk invloed kan uitoefenen) 
De kennisgroepen moeten eerder betrokken worden bij het overleg m.b.t. aanbestedingen zodat er 
meer invloed uitgeoefend kan worden. De kennisgroepen krijgen de ervaringen van de bewoners uit 
de gemeente door en kunnen deze dan inventariseren en doorgeven aan de ambtenaar zodat ze 
meegenomen kunnen worden in het regio-overleg. 
De ASD heeft geen inzicht in de aflopende aanbestedingen en wat is de rol van de ASD als het advies 
niet meegenomen wordt. 
 
f. Stand van zaken Inkoop Jeugdhulp (op het door de ASD uitgebrachte preadvies is nog geen reactie 
ontvangen); 
Punten f. en g. worden tegelijk besproken: 
 
g. stand van zaken Preventief Jeugdbeleid (reactie van de gemeente op het preadvies is ontvangen. 
Wanneer is de verwachting dat het beleid ter advisering aan de ASD zal worden voorgelegd?); 
het preadvies is door de ASD uitgebracht en is de tijdsplanning bekend?  
Het  1e concept is gemaakt en zal in december in de raad komen. Het is een lokaal stuk dus er is geen 
regionale druk. Er staan nog diverse overleggen gepland maar de contouren van het beleid staan en 
er is gebruik gemaakt van het preadvies.  
 
h. Stand van zaken Sociale kaart. Uit de ontvangen mail hierover: 
Partijen als de ASD, Stichting Toegankelijkheid Meierijstad en de Seniorenraad worden betrokken in 
een nog nader te bepalen fase. 
De Seniorenraad en ASD worden in een latere fase erbij betrokken. Het wordt nu opgepakt om de 
partijen bij elkaar te brengen en het streven is om het volgend jaar compleet te hebben. Het is 
belangrijk dat het goed bijgehouden wordt. De vraag komt vanuit diverse instanties en is bestemd 
voor de professionals en vrijwilligers vanuit de gemeente. 
 
i. Stand van zaken Basisteams; 
Er zou extra informatie komen en er is extra geld voor uitgetrokken. Ons Welzijn kon echter niet de 
juiste mensen vinden maar de functies zijn inmiddels ingevuld. Het Basisteam is weer goed ingevuld 
waardoor er goede zorg geboden kan worden. Het loopt naar behoren. 
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j. stand van zaken Woonvisie: 
Afgesproken was dat het concept woonvisie voor advies voorgelegd zou worden aan de ASD. Op 
verzoek van de gemeente zelf hebben enkele leden deelgenomen aan de werkbijeenkomsten. 
Het plan is inmiddels goedgekeurd maar is nooit door de ASD besproken. 
De wethouder geeft aan dat het inderdaad niet voorgelegd is maar dat er met een klankbordgroep 
gewerkt is. Hiervoor geldt dat een individueel advies geen advies van de ASD is.  
 
k. Is er een reactie gekomen op de brandbrief Jeugdhulp die namen 19 gemeenten aan de minister is 
gestuurd? 
Er is een landelijke reactie gekomen maar geen reactie gericht aan de wethouder. De gemeente krijgt 
een kleine toezegging vanuit het rijk en zal zelf ook op dit onderdeel moeten investeren. 
 
l. Het toegezegde document Ondersteuningsplan regio 30.6 is nog niet ontvangen: 
Heeft betrekking op het passend onderwijs en is niet door M. van Grinsven ontvangen. 
Het ondersteuningsplan zou er per 1-8 moeten liggen. De wethouders gaan bekijken of het stuk er al 
is. 
 
m. In de zomer zou het Aanvalsplan Laaggeletterdheid gereed zijn. Tot op dit moment nog niets van 
vernomen. 
Zou in de zomer doorgestuurd worden maar er is niets ontvangen. Concept plan wordt eind volgende 
week verzonden en wordt half oktober vastgesteld. 
 
n. Uitwisselingsbijeenkomst van de ASD’s regio Noordoost Brant op vrijdag 26 oktober 2018; 
Deze vindt plaats op het gemeentehuis te St Oedenrode. Om 12.00 uur is het voorzitters-
secretarissenoverleg en als inhoudelijke thema is gekozen voor armoedebeleid. Mieke Bos is als 
armoedeambassadeur voor dit overleg uitgenodigd. Na 14.00 uur zijn de andere leden van ASD 
uitgenodigd  
 
Wethouder Witlox: 
Er ligt een advies voor een gehandicaptenparkeerplaats. Vanuit de SP is er een aanvraag ontvangen 
en voor advies voorgelegd bij de ASD.  DE ASD geeft echter geen politieke adviezen. Als de vraag via 
B&W komt dan zal het in de kennisgroep meegenomen worden.  
  
2.Agendapunten vanuit de gemeente: 
a. organisatieontwikkeling; 
De reorganisatie verloopt niet altijd op rolletjes en niet iedereen is altijd even blij. De aantal Fte’s zijn 
ingevuld maar door de vele veranderingen is de druk is hoog bij de ambtenaren. Er was gestart vanuit 
3 verschillende systemen om de continuïteit van de klanten te waarborgen.  Er wordt nu gewerkt aan 
het optimaliseren van de werkprocessen. Op beleidsniveau is het belangrijk om alle data op orde en 
inzichtelijk te hebben.  
 
b. Strategische visie Sociaal Domein (bijgevoegd); 
De opmerkingen van de ASD zijn meegenomen en de visie is door het college vastgesteld. Het moet 
nog in de commissies en raad besproken worden. De visie is duidelijk en nu moet de uitvoeringsnota 
gemaakt worden. De uitvoeringsnota zal teruggekoppeld worden naar de ASD maar het is niet 
duidelijk wanneer dat zal zijn. 
 
c. Evaluatie regionale inkoop jeugdzorg / specialistische hulp WMO (bijgevoegd) 
De rapporten zijn niet verrassend maar wel kritisch vanuit de regionale samenwerking. Het geeft de 
gemeente goede aanknopingspunten voor later. Eind dit jaar liggen de voorstellen regionaal en begin 
volgend jaar zullen de gemeenteraden een besluit nemen. Er zal een middenweg gevonden moeten 
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worden tussen lokale en regionale inkoop. Er zal binnenkort een uitnodiging komen voor overleg met 
de kennisgroep WMO hierover. 
 
d. Onderzoek Rekenkamercommissie naar de Toegang tot het Sociaal Domein Meierijstad 
(rapportage en reactie college volgt later)  
Er is een gesprek geweest met de voorzitter van de rekenkamerecommissie. De stukken zijn nog niet 
vrijgegeven. Het onderzoek is van vorig jaar oktober en het rapport wordt erkend en er worden nu al 
slagen gemaakt. 
 
e. Stand van zaken PIM (project Participeren in Meierijstad) 
Er is een redelijke tijd genomen om dit integraal project op te starten. Er zitten relatief weinig 
mensen in de bijstand. Belangrijk aspect is om deze mensen vitaal te krijgen om weer deel te nemen 
aan de maatschappij. Het vitaliteitstraject wordt samen met de ROC de Leijgraaf opgestart. De 
bevindingen worden periodiek met de ASD gedeeld. Doel van PIM is om naast de mensen te staan en 
om meer in gesprek te gaan met deze groep en ze te coachen. PIM is gericht op mensen in de 
bijstand. 
 
3.Wat verder ter tafel komt 
H.Verkuijlen: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage, hoe moet dit ingevuld worden door de WMO? 
Dit onderwerp is door de gemeente al opgepakt en komt later terug op de agenda. 
 
Wethouder Witlox: Gemeente Meierijstad is/wordt koploper onafhankelijke cliënten ondersteuning 
 
De voorzitter bedankt de wethouders voor de inbreng en een zinvol overleg. 
 
04. Ingekomen stukken 
Hier zijn geen op- en/of aanmerkingen op.  
De secretaris zorgt dat alle stukken in dropbox opgeslagen worden. Hij zal tevens een overzicht 
maken met alle uitnodigingen. 
 
 
05. Uitgaande stukken 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de uitgaande stukken. 
 
06. Uitvoeringsplan gezondheidsbeleid gemeente Meierijstad (voor 7 sept. reageren) 
a. Mail. 
b. Nulmeting 
c. Uitvoeringplan 2 
d. Reacties kennisgroepen Jeugd & Onderwijs en Participatie:  
De ontvangen reacties komen qua inhoud overeen en de problemen met de tijdsspanning is 
hierboven al uitvoering besproken. Om te reageren op het plan dienen eerst de resultaten van de 
nulmeting bekend te zijn. De voorzitter zal namens ASD hierop reageren. 
Indien de kennisgroepen hierop reageren is het zinvol om elkaar hierover ook te informeren. De Q-
koorts is niet meegenomen in het uitvoeringsplan. 
 
07. Stand van zaken kennisgroepen 
a. ingekomen notulen/verslagen 
E.Bunk: 16 oktober wordt er door Zorgbelang een training gegevens over de signalen uit de 
jeugdhulp. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en zij zal een mail rondsturen met uitleg over de training. 
M. van Goor: 5 oktober is de aftrap van de gemeente met als thema eenzaamheid. Hier zal nog een 
uitnodiging voor komen. 
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Meierijstad gaat 11-09 beginnen met een Gemeente GGD-er. De laatste 4 maanden van 2018 zal 
deze persoon door de Gemeente ingezet worden. Wellicht dat de kennisgroep WMO kennis kan 
maken met St. Joseph-staete. 
17 sept, is er een afspraak met de Gemeente over communicatie en dan met name over de 
kennisgroep WMO. 
 
b. Wat speelt er; 
c. voorgenomen acties: 
Hier is geen gebruik van gemaakt. 

 
08. voornemen Peter Bok opstellen ongevraagd advies.  
-Peter zal zijn voornemen inde vergadering verder toelichten. 
De wijkraad heeft gevraagd voor een multifunctionele accommodatie (MFA). De oude boerderij kan 
niet meer gebruikt worden en er is nog geen alternatief aangeboden. De bewoners van de wijk 
hebben behoefte om elkaar te treffen. Wethouder vd. Pas heeft de suggesties van een MFA in 
beraad genomen. 
 
Het voornemen is om ongevraagd advies in te dienen via ASD. 
Het betreft echter geen onderwerp voor ASD maar is een politieke kwestie. Het opstarten voor een 
MVA zou door een politieke partij aangekaart kunnen worden.  
 
Het voorstel is om het via WMO te regelen in het kader van burgerparticipatie.  
De ASD kan het kenbaar maken bij de wethouder maar dan zal het breder getrokken moeten worden 
naar alle wijken binnen de gemeente Meierijstad.  
 
Peter zal een conceptadvies maken en rondmailen en dit onderwerp zal in de volgende vergadering 
op de agenda komen.  
 
09. Evaluatievergadering donderdag 11 oktober 2018 
DB heeft een voorstel ontvangen m.b.t. het programma van de evaluatieavond en een vragenlijst die 
ingevuld dient te worden i.s.m. de kennisgroepen . Gelieve voor 4 oktober hierop te reageren zodat 
e.e.a. voor 11 oktober geïnventariseerd kan worden. 
 
10. Regiobijeenkomst vrijdag 26 oktober 2018 
Dit onderwerp is al uitvoering besproken en de uitnodiging zal 2 weken van tevoren komen. 
 
11. Data volgende vergaderingen: 
Worden ter kennisneming aangenomen. 
 
Rondvraag 
P.Bok: De gemeente struggelt met de samenwerking binnen regionaal verband. Dit onderwerp staat 
standaard op de agenda van het regionaal overleg van de ASD’s.  
 
F.van Bergen: Er staan symposium bijeenkomsten gepland en Jan zal het overzicht doorsturen. 
Mocht iemand gaan dan graag Fenna hierover informeren 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, en dankt iedereen voor zijn of haar  inbreng  
 
Volgende vergadering 11 oktober a.s. de evaluatievergadering. 
 
 



 

6 
 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad 
 

Nr. Wie Afspraak Afspraak  
gemaakt  

1 DB Stelt beleidsregels benoemingen bestuursleden ASD op 11-01-18 

2 Secretaris  Doorsturen link voor signaleren niet bekende verordeningen 
aan leden ASD 

26-04-18 

3 Voorzitter  Neemt in januari 2019 opnieuw contact op met dhr. Mulder 4-09-18 

4 
 
 

Gemeente 
 
 

 Kijkt vermelding (naam)gegevens cliënt ondersteuners in 
brief uitnodiging keukentafelgesprek na . 

 Voorziet ASD van een bijgewerkt overzicht met namen en 
functies ambtenaren die betrokken zijn bij sociaal domein. 

  Pilot Cliënten ondersteuning starten 

 Opsturen collegevoorstel beleidsregels bestuurlijke boete 
Pareticipatiewet, IOAW en IOAz 

 Evaluatie planning vragen advies aan de ASD tijdens het 
volgende overleg met de wethouders op 21 november 2018 

 Overhandigen overzicht regionale verbanden  tijdens het 
overleg op 21 november 2018 

 Toegezegde document Ondersteuningsplan regio 30.6 

 Uitvoeringsnota Strategische visie Sociaal Domein 
terugkoppelen naar de ASD (data nog niet duidelijk) 

19-03-18 
 
 
 
01-08-18 
04-09-18 

5 Secretaris Overzicht ledenlijst ASD naar de gemeente 04-09-18 

    

 


